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Budapest, jeftuár 8. Erdélyi Béla bűnügyinek 
keddi tárgyalására a Löw-család még ki nem 
hallgatott tagjain kivül megidézték az írásszak-
értőket és egy selyemszakérlőt is. A legnagyobb 
érdeklődés Reich Adolf bécsi orvos iránt mutat-
kozott, aki először vizsgálta meg Forgács Anni-
nak a holttestét és aki már meg is érkezett 
Budapestre, hogy vallomást legyen tapasztala-
tairól. 

A tárgyalás megnyitása után Temesváry ügyész 
bejelentette, hogy az ügyészség a Pesti Napló 
ellén tiltott közlés címén eljárást indított meg, 
mert ismertette Haberda Károly szakvéleményét, 
melynek a bíróság előtt való ismertetésére vonat-
kozó védői indítványt a törvényszék elutasította. 

Gál Jenő védő azt jelentette be, hogy bead-
ványt küldött a klagenfurti törvényszékhez, kérve, 
hogy az osztrák orvosi véleményt felülvizsgálat 
végeit terjesszék fel az egyetemhez. 

Ezulán Löw Olga tanúkihallgatását folytatták. 
A tanú a védő kérdésére, hogy mit válaszolt For-
gács Anna, amikor vele bántalmazásokról beszélt, 
előadta, hogy Forgács Anna ezt mondta: 

— Te nem is tudod, mi a jó abban! 

Erdélyi pedig azt mondotta a tanúnak, hogy 
Annára csak a veréssel lehet halni. 

Löw Lilli a továbbiakban elmondotta a már is-
mert részleteket Forgács lezuhanásáról, amelye-
ket részint Forgács Anna, részint mások előadá-
sából tud. 

Arról nem tud, hogy Forgács Anna előtte 
azt mondotta volna, hogy Erdélyi Béla 
meglökte őt. Látta Forgács Annán a le• 
zuhanás után a halánték és a nyakzui 
zódásokat. Az ajka pedig fel volt sza-

kadva. 

Azonkívül mondta, hogy az egész tesle tele van 
sebekkel. Forgács Anna nyakán három hosszú esik 
volt, amely kék és piros szinü volt. Anyjától hal-
lotta, hogy Forgács Anna a vGestossem szót hasz-
nálta az orvos előtt, de mindjárt oda is fordult 
Gáldyhoz és megkérte, mondja meg az orvosnak, 
hogy lecsúsztam. Kedden délután felakart menni 
Annához, a lépcsőházban azonban találkozott Er-
délyivel, aki azt mondotta, hogy felesége alszik. 
Nem is ment fel hozzá cs visszafelé találkozott 
Pichlerrel is, akinek Erdélyi szintén azt mon-
dotta, hogy Anna alszik, mire Pichler is vissza-
fordult. Szerdán délelőtt találkozott Erdélyivel, aki 
közölte vele, hogy felesége rendkívül rosszul töl-
tötte az éjszakát. A halál után Erdélyi szomo-
rúnak és megtörtnek látszott. 

Az elnök felmutatta a sálat, mire Löw Lilli 
kijelentette, hogy azt jól ismeri, gyakran látta 
Forgács Annán. A tanúnak Forgács Anna mondta, 
hogy amióla él, altatót szed. 

Ezután folytatták Löw Zoltán kihallgatását, an-
nak rövid kihallgatása után szünetet rendelt el 
az elnök, maid mígeskette a Löw-család három 
tagját. 

A következő tauu Reich. Adolf bécsi orvos, akit 
Gáldy hivatott a halottas ágyhoz. Elmondotta, 
hogy amikor belépett a szobába, Erdélyi »¿Vem 
lehel, nem létezik« felkiáltással az aggra borult 
és megcsókolta feleségét. 

Forgács Anna nyakán sérüléseket nem 
látott, de ilyen után nem is kutatott. A 
halott arckifejezése nyugodt volt, az ágy-

nemű egyáltalán nem volt gyűrött. 

— Sérülést nem látott? 
— Egész közelről láttam a holdestet, de sérü-

lésre nem emlékszem. 
Most Temesváry ügyész kérdi) 
— Nem látott, vagy nem volt a nyakon sé-

rülés? 
— Én nem vettem észre. 
— De azért lehetett? 
— Azért lehetett. Ha feltűnőek lettek volna, 

láttam volna, de nem tudom biztosan. 
— Milyen jeleutöséget tulajdonit ön annak, hogy 

az ágy teljesen rendben volt? — veszi át most a 
kérdezést Schadl elnök. 

— Én azt következtetem ebből, hogy nyugodtan 
aludt és halt meg Forgács Anna. 

— Ön egy szóval nem erőszakos halálra követ-
keztetett? 

— Nem — feleli a tanú, — én az arcot egészen 
nyugodtnak láttam és arra következtettem, hogy 
nyugodtan aludt el. 

— Most ne mint orvos, hanem mint ember 
mondja meg, őszintének találta-e Erdélyi Béla 
megtörését, vagy szinészkedést látolt-e abban, ami-
kor ő Annuskát kiáltott. 

— Én őszintének tartottam. Ilyen szituációban 
nem is lehetett nem őszintének tartani. 

Neiger Jenő vendéglős a kővetkező tanú, majd 
Bárd Erzsébet, a Belvárosi Színház pénztáros-
nője volt. 

— Elmondotta Forgács Anna, hogy mennyire 
szereti a férjét, ő nagy morfinista volt és a férje 
leszoktatta róla. Mutatta is a karját, rámutatott 
egyes helyekre, hogy ide szúrt. 

Gürtlcr István, a Belvárosi Szinház titkára a 
kővetkező tanu. 

— Gyakran beszélt Forgács Annával? — kérdi 
az elnök. 

— Igen gyakran 
— Mondotta ő önnek, hogy ő morfinista? 
— Nem kérem, én ezt csak közvetett ulon 

tudom. 

A folyosón a lányok rebesgették, hogy 
Forgács Anna morfinista. 

Egymásután állnak a biróság elé a tanuk, akik-
nek arról kellene «allaniok, hogy Forgács Anna 
kokainista volt-e, ha erről valamit tudnának. A 
védelem által bejelentett tanuk közül egy sem 
tud pozitimmot mondani. 

— Nincs több tanu, — állapítja meg 
a tanácselnök ós behiratja a selyemsrak-
értőket. 

Élőbb Barna Dezső, a Corvin Áruház selyem-
osztályának főnöke, a hivatalos selyemszakértő 
teszi "le az esküt, majd Hevesi Béla textilgyári 
igazgató, mint ellenőrző szakértő tesz esküt. Elő-
kerül a selyemsál is. 

Az elnök átad. 1 Baraa Dezsőnek, aki a világos-
ság felé fordul, kibontja, percekig vizsgálja a 
selyemsálat, amely ugy repked kezében, mint va-
laníi pillangó Néma csendben szemléli a közön-
ség cs végre az elnök töri meg a csendet: 

— A gyűrődések honnan származhatnak? 

— összesodródásból — feleli a szakértő - , a 
két vége sodrás folytán gyűrődött össze, a kö-
zépső gyűrődés hordásból eredhet. Az is meg-
állapítható, hogy nedves állapotban sodoriák ősz-
sze a végeket. 

— Eszerint valakinek a sálat össze kellett csa-
varni? — kérdezi az elnök. 

Örv. Lucza Józsefné éa gyermeke:: Lucza Mária, Júlia és Ilona mély fájdalommal 
tudatják, hogy a íelejlheleíen férj, apa testvér éa rckon 
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kclmcíei ' iü és vegyllsztlló gyáros 

f. hó 7-én, a harctéren szerzett betegségében 51 eres koréban elhunyt. Temetése 9-én délután 2 o'rakor 
lesz a Tábor ucca 4. szému gyászhézból a belvárosi temetőbe. Az engesztelő szent mise áldozat 
10-én délelőtt 9 órakor lesz a belvárosi fogadalmi tempomben az Egek Urának bemutatva. 
Emléke ftrSkké élni fog szivünkben. A gyászoló család. 

Külön villamoskocsi a Dugonics térről. 

— Még pétiig nedvesen, — egészíti ki a szakértő. 
Az elnök: Megázás folytán lehetséges, hogy a 

sál igy összegyűrődjék? 
— Nem, — feleli a szakértő. 
— Szóval megfelel egy vékony zsineg vastag-

ságának, — szól az elnök. 
— Megfelel, — válaszolja a selyemszakértő. 
Gál Jenő most ingerülten közbevágott: 
— Mókák. Én még vékonyabbra tudnám so-

dorni. Tessék megmondani, milyen régi lehet ez 
a csavarás? 

— Aít nem tudom, — válaszolja a szakértő. 
A védő: Közlök önnel valamit. A mult év szep-

temberében két orvos és egy ügyvéd ezzel a 
selyemsállal különböző müveleteket végeztek. Ma-
cerálták, fojtogatták egymást. Itt a mellettem ülő 
urat — mutat Gál Jenő helyettesére — szintén 
fojtogatták vele. Nem látszik meg ennek a ma-
cerálásnak semmi nyoma a sálon? 

— Ha Vizesen történt, akkor igen. 
A védő: Nem mártották vizbe, de vizes izzadt 

kézzel csavargatták. 
— Izzadt kczzel lehetetlen igy összecsavarni. 
— De hiszen végigcsavarja ön is, — csap le 

most Gál Jenő a selyemszakértőrc. — Tudja-e, 
hogy milyen nyomokat hagy a selyem a testen. 

— Nem vagyok orvos. 
— A selyemszakértőnek Kellene ezt legelsősor-

ban tudnia. Meg kell kérdeznem a szakképzett-
ségét. 

— Tudja-e, hogy vannak tcxtilmérnökök? — 
kérdi Gál Jenő. 

— Akik kevescbDeí tudnak és érnek, mint mi 
gyakorlati emberek, — feleli a szakértő. 

Gál Jenő most élesen lecsap a selyemszakértőre: 
— Tehát a kuruzslók többet tudnak, mint az 

orvosok. 
Schadl elnök azonban védclmébo veszi a szak-

értőt. 
— Nagyon okos felelet volt, amit a selyem-

szakértő adolt. 
Gál Jenő azonban nem hagyja magát ,és inge-

rülten kezdi aposztrofálni a szakértőt. 
— Itt áll egy ur, aki kiadja magát... — A 

védő azonban nem folytathatta tovább. 
— Rendreutasítom — mondja Schadl elnök —, 

ne sértegesse a szakértőt. 
— Nekem törvényes kifogásaim vannak, — feleli 

Gál Jenő. — Nézetem szerint itt szakértőt hall-
gattak meg, aki nem szakértő. 

A közönség hol csendes Izgalommal, hol 
morajló derültséggel nczi a sál csavarga-

tását, 

de mindenki elhallgat, amikor Barna szakértő 
a nyakára csavarja a sált. Erdélyi nevetni kezd. 

— Milyen most a tapintása? — kérdezi az 
ellenőrző szakértő. 

— Érdes. • 
— Kérem — áll fel Erdélyi —, tessék a két ke-

zemre csavarni a sálat. Ha a sál megázott és a 
nyakra csavarták, akkor is összegyűrődhetett? 

— Ha összecsavarták, akkor igen. 
A szakértő ezután elővesz egy selyemzsebken-

dőt és azt csavarja Erdélyi csuklójára. 
Hevesi Béla vezérigazgató mondja el ezután 

véleményét. 
— Több tanu nincs itt, — mondja ezután az 

elnök. — A védő ur a múltkor arra hivatkozott, 
hogy zárt tárgyaláson óhajt indítványt tenni. Ra-
gaszkodik még chez? 

— Igen, fentartom indítványomat. 
— Akkor zárt tárgyalást fogunk tartani — cnun-

ciálja az elnök — és azután már nem is lesz 
nyilvános tárgyalás. 

Ezzel a hallgatóságot kiküldik a teremből és 
háromnegyedkeltőkor megkezdődik a zárt tárgya-
lás, amely félháromig tartott. 

A legközelebbi tárgyalás csütörtökön délelőtt 
feltíz órakor lesz. A csütörtöki tárgyalásra több 
tanu már nincsen. 

Dr.oréf-Mehflraxns kilniviz 
ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitünS hatású, 
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